
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την τετάρτη (4η) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:30  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15320/31-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Βασιλάκης Αθανάσιος, 3. Αναστάσιος 

Καραφουλίδης, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Κανταράς Αναστάσιος, 6. Τσινάς Αργύριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:   7ο  Έγκριση ή µη του 3ου πρακτικού για τον επανέλεγχο των 

δικαιολογητικών ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων έτους 2015» 

Αριθµός Απόφασης: 178 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι 26 

Αυγούστου  συνήλθε η επιτροπή προµηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για το έτος 2015, προκειµένου να κάνει 

επανέλεγχο δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών της προµήθειας µε τίτλο: 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015” και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει 

ως εξής: 

 Στο Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 

2015, και ώρα 11:00 π.µ., η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για Προµήθειες 2015 

(αρ. Απόφαση 2/2015 Ο.Ε.), αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, συνήλθε, σε 

συνεδρίαση, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. Φ6ζ/13769/28-07-2015 Πρόσκληση της Προέδρου της, 

για τον επανέλεγχο δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών της προµήθειας µε τίτλο: 
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“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015”. Η Προµήθεια διενεργείται σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 

3/2015 Μελέτη Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών και Αποθήκης, µε 

προϋπολογισµό δαπάνης 92.915,21 € (χωρίς ΦΠΑ) ενώ η έγκριση των όρων του ∆ιαγωνισµού έγινε 

µε την υπ'αριθµ. 345/2015 (Α∆Α: ΩΦΛ4ΩΞΜ-ΦΓ6) Απόφαση Ο.Ε. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, συγκροτήθηκε µε την υπ'αριθµ. 2/2015 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πολυγύρου και αποτελείται από τους:  

1)  Ψαθά Κωνσταντία, Υπάλληλο ∆ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 

2) Κοζάρη Χριστίνα, υπάλληλο ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 

3) Μαρινούδη Ιωάννη, υπάλληλο ∆ήµου Πολυγύρου, Τακτικό Μέλος, 

οι οποίοι και παρέστησαν. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:  

2. Το υπ'αριθµ. 8363/19-5-2015, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

3. Το υπ'αριθµ. 9821/3-6-2015, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 

4. Την µε αρ. 97/2015 Απόφαση Ο.Ε. 

5. Την υπ'αριθµ. 3/2015 Μελέτη του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Προµηθειών 

και Αποθήκης. 

6. Την οικονοµική προσφορά της “ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.” (αρ.ηλ. Προσφοράς 9914) 

7. Την οικονοµική προσφορά της «ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (αρ.ηλ. 

προσφοράς 10182) 

και καθώς κατά την διαδικασία σύνταξης της σύµβασης και υπολογισµού της συµβατικής δαπάνης 

διαπιστώθηκε λογιστική διαφορά, προχώρησε στον επανέλεγχο των οικονοµικών προσφορών,  

όπου και διαπίστωσε τα εξής:  

− Στις παρακάτω δύο (2) οµάδες: 

- Οµάδα Νο26 – Μέλι - ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

- Οµάδα Νο27 – Τυρί Φέτα - ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,  

της µε αρ. 3/2015 µελέτης,  η προσφορά της εταιρίας “ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ” δεν είχε ανά 

οµάδα την χαµηλότερη τιµή από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

− Σε κάθε µια από τις παρακάτω πέντε (5) οµάδες: 

- Οµάδα Νο19 – Είδη Παντοπωλείου – Α’ & Β’ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο20 -  Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο21 -  Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο22 - Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

- Οµάδα Νο23 - Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ,  

της  µε αρ. 3/2015 µελέτης, για το είδος µε α/α 3 : ΓΙΑΟΥΡΤΙ (αγελαδινό µε  λιπαρά 3,50 %, σε 

ατοµική συσκευασία των 224-240 gr) η προσφορά που δόθηκε για το συγκεκριµένο µόνο είδος 
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είναι µε τιµή αρκετά µεγαλύτερη από αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Για αυτό,  δόθηκε 

από τον υποψήφιο Προµηθευτή προφορικά στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η διευκρίνηση πως η 

προσφερόµενη τιµή των 3,30 € ανά τεµάχιο συσκευασίας γιαουρτιού, αφορά την συσκευασία του 

ενός (1) κιλού (kgr)  και όχι την ατοµική συσκευασία των 224-240 gr που ζητείτε από την µελέτη. 

− Σε κάθε µια από τις παρακάτω δώδεκα (12) οµάδες: 

- Οµάδα Νο3 – Είδη Οπωρολαχανικών: Α' & Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο4 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο5 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο6 - Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

- Οµάδα Νο7 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

- Οµάδα Νο8 – Είδη Κρεοπωλείου: Α' & Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο9 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο10 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο11 - Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

- Οµάδα Νο12 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

- Οµάδα Νο18 – Κατεψυγµένα Ψάρια – ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

- Οµάδα Νο25 – Ελαιόλαδο – ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 

της  µε αρ. 3/2015 µελέτης, διαπιστώθηκε ότι κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαµηλότερη τιµή. 

 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.∆. εισηγείται τα παρακάτω:  

 

− Ανακαλεί εν µέρει το µε αρ.πρωτ. 9821/3-6-2015 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 

− Να παραµείνει αποδεκτή η προσφορά της “ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.” για την Οµάδα Νο1 

- Φρέσκο Γάλα  

− Να απορριφθεί η  προσφορά της  «ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για τις 

παρακάτω οµάδες: 

- Οµάδα Νο3 – Είδη Οπωρολαχανικών: Α' & Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο4 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο5 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο6 - Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ  

- Οµάδα Νο7 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

- Οµάδα Νο8 – Είδη Κρεοπωλείου: Α' & Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο9 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο10 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο11 - Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ  
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- Οµάδα Νο12 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

- Οµάδα Νο18 – Κατεψυγµένα Ψάρια – ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και 

- Οµάδα Νο25 – Ελαιόλαδο – ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

καθώς για τα συγκεκριµένα είδη, θα έπρεπε να είναι σε εφαρµογή και όσα αναφέρονται στο άρθρο 

13, Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α'/33/2006) και αφορούν τις διαδικασίες για την κανονικότητα της τιµής 

και την έκδοση πιστοποίησης τιµών (προσφορά µε ποσοστό έκπτωσης). 

− Να απορριφθεί η  προσφορά της  «ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για τις 

συγκεκριµένες δύο (2) οµάδες: 

- Οµάδα Νο26 – Μέλι - ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και 

- Οµάδα Νο27 – Τυρί Φέτα - ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,  

της  µε αρ. 3/2015 µελέτης,  καθώς οι προσφορές δεν είχαν ανά οµάδα  την χαµηλότερη τιµή από 

τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και άρα το κριτήριο κατακύρωσης µε την χαµηλότερη τιµή δεν 

πληρούνται. Επιπλέον για τα συγκεκριµένα είδη, θα έπρεπε και αυτά να είναι σε εφαρµογή και όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 13, Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α'/33/2006) και αφορούν τις διαδικασίες για την 

κανονικότητα της τιµής και την έκδοση πιστοποίησης τιµών.    

− Να παραµείνει αποδεκτή η προσφορά της «ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για 

τις παρακάτω πέντε (5) οµάδες: 

- Οµάδα Νο19 – Είδη Παντοπωλείου – Α’ & Β’ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο20 -  Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο21 -  Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο22 - Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

- Οµάδα Νο23 - Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ,  

 της  µε αρ. 3/2015 µελέτης, παρόλο που για το συγκεκριµένο είδος µε α/α 3 σε κάθε οµάδα που 

αφορά : ΓΙΑΟΥΡΤΙ (αγελαδινό µε  λιπαρά 3,50 %, σε ατοµική συσκευασία των 224-240 gr) η 

προσφορά που δόθηκε είναι µε τιµή µεγαλύτερη από αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισµού, 

ωστόσο για το σύνολο της κάθε οµάδας η προσφορά είναι χαµηλότερη του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού.  Στο σηµείο αυτό, η κα Χριστίνα Κοζάρη, µειοψήφησε καθώς κρίνει πως µε την 

παραδοχή αυτή (δηλ. την προµήθεια του γιαουρτιού σε συσκευασία ενός (1) κιλού (kgr), αντί της 

αρχικής απαίτησης της µελέτης για ατοµικές συσκευασίες των  224-240 gr) θα επέλθει αλλαγή 

στην συνολική προς προµήθεια ποσότητα γιαουρτιού, και επακόλουθα θα πρέπει και εκ νέου να 

επαναπροσδιοριστεί και να εγκριθεί το πλήθος των τεµαχίων συσκευασίας γιαουρτιού που ζητά ο 

∆ήµος, ή/και εγγράφως αυτό να διευκρινιστεί στις αντίστοιχες Επιτροπές Παραλαβής των ειδών, 

γεγονός που εκ των υστέρων αλλάζει τις προδιαγραφές της µε αρ. 3/2015 Μελέτης. Επιπλέον, η κα 

Κοζάρη, θεωρεί πως και για είδη των πέντε (5) αυτών οµάδων, θα πρέπει να είναι σε εφαρµογή και 
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όσα αναφέρονται στο άρθρο 13, Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α'/33/2006) και αφορούν τις διαδικασίες για 

την κανονικότητα της τιµής και την έκδοση πιστοποίησης τιµών.    

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 26/08/2015 3ο πρακτικό που αφορά στον επανέλεγχο των δικαιολογητικών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων έτους 2015» 

 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

 

Γ. Ανακαλεί εν µέρει το µε αρ.πρωτ. 9821/3-6-2015 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 

 

∆. Απορρίπτει τη  προσφορά της  «ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για τις παρακάτω 

οµάδες: 

- Οµάδα Νο3 – Είδη Οπωρολαχανικών: Α' & Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο4 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο5 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο6 - Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ  

- Οµάδα Νο7 – Είδη Οπωρολαχανικών: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

- Οµάδα Νο8 – Είδη Κρεοπωλείου: Α' & Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

- Οµάδα Νο9 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο10 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο11 - Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ  

- Οµάδα Νο12 – Είδη Κρεοπωλείου: ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

- Οµάδα Νο18 – Κατεψυγµένα Ψάρια – ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και 

- Οµάδα Νο25 – Ελαιόλαδο – ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

- Οµάδα Νο26 – Μέλι - ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και 

- Οµάδα Νο27 – Τυρί Φέτα - ΝΠ∆∆ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,  

 

Ε. Κατακυρώνει τις παρακάτω πέντε (5) οµάδες στον «ΤΣΙΟΚΑΝΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

για τις παρακάτω πέντε (5) οµάδες: 

- Οµάδα Νο19 – Είδη Παντοπωλείου – Α’ & Β’ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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- Οµάδα Νο20 -  Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

- Οµάδα Νο21 -  Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

- Οµάδα Νο22 - Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 

- Οµάδα Νο23 - Είδη Παντοπωλείου – ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ,  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    178 / 2015 
 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  4η Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΩΡΨΩΞΜ-Ψ8Π
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